TÁJÉKOZTATÓ
az átjelentkezéssel történő szavazásról és
mozgóurna igényléséről
Átjelentkezéssel szavazás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 250. § (1)
bekezdése értelmében – az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme
szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló
kérelmet terjeszthet elő a helyi választási irodánál.
A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon, azaz
2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig
kell megérkeznie a választási irodához.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet személyesen a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodához; levélben, elektronikus azonosítását követően
elektronikusan vagy anélkül elektronikusan a kérelmező lakcíme szerinti helyi választási
irodához lehet benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét,
személyi azonosítóját, valamint annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár
szavazni kíván.
Az elektronikus azonosítással benyújtott kérelemben a választópolgár személyes adatai közül
elegendő a nevét és személyi azonosítóját feltüntetnie.
Az átjelentkező választópolgár legkésőbb
- a szavazást megelőző kilencedik napon (2022. március 25-én 16.00 óráig)
módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli
elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
- a szavazást megelőző második napon (2022. április 1-jén 16.00 óráig) –
személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás
esetén – visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.
Mozgóurnás szavazás
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki mozgásában egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolva van, mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be a szavazást megelőzően a helyi választási irodához, a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelmet
- a helyi választási irodához
o levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a
szavazást megelőző negyedik napig (2022. március 30-án 16.00 óráig),
o személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást
megelőző második napig (2022. április 1-jén 16.00 óráig), vagy
o a szavazást megelőző második napon (2022. április 1.) 16.00 órát
követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás
napján (2022. április 3-án) 12.00 óráig,
- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás
napján (2022. április 3-án) legkésőbb 12.00 óráig

kell benyújtani.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét,
születési helyét, személyi azonosítóját, a szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurna
kivitelét a választópolgár kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurnaigénylés okát.
Az elektronikus azonosítással benyújtott kérelemben a választópolgár személyes adatai közül
elegendő a nevét és személyi azonosítóját feltüntetnie.
Az átjelentkezésre és a mozgóurna igénylésre irányuló kérelem letölthető és benyújtható a
választás hivatalos honlapjáról www.valasztas.hu, vagy letölthető Mikepércs honlapjáról a
www.mikepercs.hu honlapról, illetve beszerezhetők a Mikepércs Helyi Választási Iroda 4271
Mikepércs, Óvoda u. 4. sz. alatti Ügyfélszolgálatán. A kitöltött nyomtatványok személyesen,
vagy postán nyújthatók be a Helyi Választási Irodához. (4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.)
Az átjelentkezésre és mozgóurna igénylésre irányuló kérelmek személyesen történő
benyújtásának biztosítása érdekében
Mikepércs Helyi Választási Iroda Vezetője
2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig
ügyeletet tart
a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalban.
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.)
Mikepércs, 2022. február 28.
Dr. Vojtkó-Pék Ildikó
Helyi Választási Iroda Vezetője

